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ADENDO DA NORMA ELEITORAL 

 
Adendo I 

A Normal Eleitoral, no item 6.10. XXIX, define que os casos omissos em relação a esta 
norma serão encaminhados à Diretoria do IBA para apreciação. Atendendo à solicitação da 
Comissão Eleitoral, na reunião de diretoria do IBA do dia 06/07/2022 ficou decidido que:  

• Para o conselho fiscal, o Voto Branco ocorrerá se a cédula eletrônica não contiver voto(s) 
para a votação do Conselho Fiscal 

• Para o conselho fiscal, o Voto Nulo ocorrerá se o eleitor marcar um número de votos 
superior a quantidade de vagas de titulares do Conselho Fiscal 

• Para o conselho fiscal, o modelo de Ficha de Inscrição será adaptado do modelo previsto 
no Anexo I da Norma Eleitoral alterando a menção de “membro da Diretoria” para 
“conselheiro do Conselho Fiscal”.  

• O critério de desempate para a eleição de Presidência e Colégio de Sócios, será o 
número de registro no IBA, com preferência para o menor número MIBA.  

 
 

Adendo II 
 

MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (Conselho Fiscal) 

 

(cidade)_______, ____de ____________________ de ____. 

Ilmº. Sr. 

Presidente da 

Comissão Eleitoral 

IBA – Instituto Brasileiro de Atuária 

_______________________________________________________________________ 
(nome completo) 

______________________________________________________________________ 
(nome abreviado para divulgação, caso seja necessária à abreviatura – máximo de 30 a 42 
caracteres incluindo os espaços). 
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CPF nº_______________________________, MIBA nº ___________ (anexar cópia do 
CPF e da carteira profissional). 

Candidato ao cargo de conselheiro do do Conselho Fiscal, apresento pedido de registro de 
candidatura à Comissão Eleitoral, de acordo com as disposições do processo eleitoral 
divulgadas pelo IBA. 

Declaro que atendo aos requisitos exigidos pelo Estatuto da IBA. 

Declaro que não tenho litígios contra o IBA. 

Declaro não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado. 

Declaro que recebi cópia do Estatuto e da Norma Eleitoral vigentes no IBA. 

Atenciosamente, 

____________________________ 

Candidato MIBA nº  


